
แนวทางการด าเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2564 จังหวัดสตูล

โดย….กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ สสจ.สตูล

10 พ.ย.63



ขอบเขตการน าเสนอ

1. กรอบแผนการด าเนินงานสขุศึกษาและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2564

2. แนวทางพัฒนายกระดับ...สู.่..ชุมชนรอบรูด้้านสุขภาพ

3. การพัฒนารพ.สต.ตามมาตรฐานด้านสุขศกึษา 

4. การยกระดับหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

5. การยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ 

6. การด าเนินงานมาตรฐานสขุศึกษาในโรงพยาบาล

7. การคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบระดับจังหวัด

8. แนวทางพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข ปี 2564



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2561 - 2580)

3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์

3.2 พฒันาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ

พัฒนาและยกระดับการจัดการสขุภาพภาคประชาชน

โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย

3.5 เสริมสร้างคนไทย
ให้มสุีขภาวะทีด่ี

3.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพฒันา
และการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายกระทรวง สธ.

พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน

สถานพยาบาลภาครัฐ

Promotion Prevention & Protection Excellence)

(ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลศิ)
ยุทธศาสตร์ สธ. 4 Excellence Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)

เป้าประสงค์ กรม สบส. ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสขุภาพตนเองได้และชมุชน
จัดการสุขภาพเพื่อการพ่ึงตนเองดา้นสุขภาพได้อยา่งยัง่ยนื

ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มมีาตรฐาน 

คุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน์

เป้าประสงค์งานสุขศึกษา
และพฤติกรรมสุขภาพ

ปี 2564

ประชาชนมคีวามรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพทีพ่งึประสงค์

I.ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้และชุมชนจัดการ

สุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้อย่างย่ังยืน

II.สถานบริการสุขภาพภาครัฐมีการด าเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่มีคุณภาพ

ความเช่ือมโยงการด าเนินงานสุขศึกษากบัยุทธศาสตร์ชาต ิยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

SP

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าทีม่ีความสุข ระบบสุขภาพยัง่ยืน

HL HB

กระบวนการสุขศึกษา

ยุทธศาสตร์ กรม สบส.



กรอบแผนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
เป้าประสงค์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ(HL.)และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์(HB.)

กลุ่มเป้าหมาย :
สุขศึกษาในสถานบริการสุขภาพ

ได้รับบริการสุขศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
และสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้

รพศ./รพท./รพช. /รพ.สต.

ผลผลิต :

เด็ก – เยาวชน (7-14 ปี) วัยท างาน (15-60 ปี)

สุขบัญญัติแห่งชาติ 3อ.2ส./RDU/โควิด-19

รร.ประถมศึกษา/ขยายโอกาส หมู่บ้าน

รพศ./รพท./รพช. 
ได้มาตรฐานระบบ

บริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา

หมู่บ้านมีการส่งเสริม

HL&HB ตามแนวทาง

หมู่บ้านปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ

รพ.สต.คุณภาพ

หมู่บ้านปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ

ทุกต าบล/76 จังหวัด

ระบบบริการ

สุขภาพชุมชน

ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ

ยุว อสม. อสม.

รพสต.ทุกแห่งมีพัฒนา

ตามมาตรฐานงานสุขศึกษา 

โรงเรียนมีการส่งเสริม

HL&HB ตามแนวทาง

โรงเรียนส่งเสริม

สุขบัญญัติแห่งชาติ

โรงเรียนส่งเสริม 

สุขบัญญัติฯ

สุขศึกษาในชุมชน

รพ.สต.
ได้มาตรฐาน          
สุขศึกษา

•การจัดการเรียนรู้
•การเฝ้าระวังพฤติกรรม

•การสื่อสารและสื่อสุขศึกษา

พื้นที่เป้าหมาย:

รพ.สต.

พฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ :
กลุ่มเป้าหมาย :



เป้าหมายการด าเนินงาน ปี 2564

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ( HL.)
และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (HB.)

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีศักยภาพ
ในการจัดการสุขภาพตนเอง

ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 60

ชุมชนจัดการสุขภาพเพื่อการพ่ึงตนเอง
ด้านสุขภาพได้อย่างย่ังยืน

ชุมชนมีการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้
ด้านสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ชุมชนมีการด าเนินงาน ร้อยละ 60

•หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรสุขภาพ
(75,032 แห่ง)
•โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
(ประถมและขยายโอกาส (30,757 แห่ง)
•รพ.สต. (9,813  แห่ง)

สถานบริการสุขภาพภาครัฐ • รพศ./รพท./รพช. มีการด าเนินงาน
ได้ตาม มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา (1,080

แห่ง)
• รพสต. ได้มาตรฐานงานสุขศึกษา (9,813 แห่ง)

ชุมชนมีการส่งเสริมให้มีการด าเนินงาน
พัฒนา HL&HB ทุกแห่ง

และผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก-ดีเยี่ยม ทุกอ าเภอๆละ 4 ชุมชน

ยุวอสม. จ านวน 35,120 คน
(อ าเภอละ 4 โรงเรียน ๆ ละ 10 คน)

•วัยท างาน (15-60 ปี)
•วัยเรียน เด็ก – เยาวชน (7-14 ปี)                               ยุวอ
สม.

ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ
*ระดับจังหวัด/*ระดับเขต

(หมู่บ้านและโรงเรียน ผ่านระดับดีเย่ียม ,รพ.สต.ผ่านระดับคุณภาพ)

รพศ./รพท./รพช. ผ่านมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ ระดับพื้นฐาน  ร้อยละ 80

รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ระดับพัฒนาขึ้นไป ร้อยละ 60 และ
มีระดับคุณภาพ ทุกอ าเภอ ๆ ละ 4แห่ง



ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ   

หมายถึง  กลุ่มหรือองค์กรที่อยู่ภายในต าบลเดียวกัน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หมู่บ้าน และโรงเรียน
มีการด าเนินงานพัฒนาให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกทักษะ และจัดปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ด้านสุขภาพและการเสริมสร้างสุขภาพ  อย่างเพียงพอ ส่งผลให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 
เหมาะสมกับวิถีชีวิต  ก่อให้เกิดสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี สามารถป้องกันโรคและภัยสุขภาพให้แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ น าสู่
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

รพ.สต.

3.โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ2.หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หมู่บ้าน โรงเรียน

1.รพ.สต.พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพด้านสุขศึกษา

องค์ประกอบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ

แนวทางพัฒนายกระดับ...สู่...ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ



รพ.สต.ควนโดน

รพ.สต.วังประจัน

รพ.สต.กุบังปะโหลด, รพ.สต.ย่านซื่อ

หมู่ 7 ต าบลควนโดน 

หมู่ 3 ต าบลวังประจัน, หมู่ที่ ๔ ต าบลควนสตอ

หมู่ที่ 3 ต าบลย่านซ่ือ

โรงเรียนบ้านบเูกตยามู

โรงเรียนวังประจัน , โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด 

โรงเรียนบ้านปันจอร์

เป้าหมายการด าเนนิงานชมุชนรอบรูด้้านสุขภาพ จังหวัดสตูล ปี 2564 (4 แห่ง/อ าเภอ)

1.อ าเภอ
ควนโดน



รพ.สต.บ้านแป-ระใต้ 

รพ.สต.ท่าเรือ, รพ.สต.บ้านทางยาง

รพสต.แป-ระ ,รพ.สต.สาคร 

หมู่4 บ้านแป-ระใต้

หมู่ 1 บ้านวังปริง, ม.8 บ้านคลองสองปาก

หมู่ 2 บ้านควนโท๊ะ, หมู่ 2 บ้านสาคร

โรงเรียนบ้านแป-ระใต้

โรงเรียนบ้านวังปริง, โรงเรียนบ้านคลองสองปาก

โรงเรียนบ้านสวนเทศ, โรงเรียนบ้านสาครเหนือ

เป้าหมายการด าเนนิงานชมุชนรอบรูด้้านสุขภาพ จังหวัดสตูล ปี 2564 (4 แห่ง/อ าเภอ)

2.อ าเภอ
ท่าแพ



รพ.สต.ทุง่บหุลัง 

รพ.สต.ขอนคลาน, รพ.สต.นาทอน

รพ.สต.ปา่แก่บ่อหิน

หมู่ที4่ บ้านท่านา

หมู่ที3่ บ้านขอนคลานตะวันตก

หมู่ที5่ บ้านท่าศิลา, หมู่ที่ 2 คลองห้วยบ่า

โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ

โรงเรียนบ้านขอนคลาน

โรงเรียนบาราย,ี โรงเรียนวรรธนสาร 

เป้าหมายการด าเนนิงานชมุชนรอบรูด้้านสุขภาพ จังหวัดสตูล ปี 2564 (4 แห่ง/อ าเภอ)

3.อ าเภอ
ทุ่งหว้า



รพ.สต.บ้านมะนัง

รพ.สต.ปาล์มพัฒนา, รพสต.บ้านผัง 50

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

บ้านป่าพน ม.6 ต.ปาล์มพัฒนา 

บ้านปาล์มทอง ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา

บ้านวังพระเคียน ม.6 ต.นิคมพัฒนา, บ้านผัง 20 ม.8 

โรงเรียนบ้านป่าพน, โรงเรียนผังปาล์ม 7

โรงเรียนบ้านวังพระเคียน, โรงเรียนบ้านผัง 20

เป้าหมายการด าเนนิงานชมุชนรอบรูด้้านสุขภาพ จังหวัดสตูล ปี 2564 (4 แห่ง/อ าเภอ)

4.อ าเภอ
มะนัง



รพ.สต.ตันหยงลาไน้

รพ.สต.ปากน  า

รพ.สต.แหลมสน, รพ.สต.ทุ่งไหม้

ชุมชนบ้านตันหยงลาไน้

ชุมชนบ้านตะโละไส

ชุมชนบ้านบุโบย, ชุมชนบ้านทุ่งไหม้

โรงเรียนบ้านตันหยงละไน,้ 

โรงเรียนบ้านตะโละใส, โรงเรียนบ้านบุโบย,

โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้

เป้าหมายการด าเนนิงานชมุชนรอบรูด้้านสุขภาพ จังหวัดสตูล ปี 2564 (4 แห่ง/อ าเภอ)

5.อ าเภอ
ละงู



รพ.สต.เจ๊ะบลิัง 

รพ.สต.ต ามะลัง

รพ.สต.คลองขุดใน, รพ.สต.ตนัหยงโป

รายชื่อชุมชน

โรงเรียนบ้านฉลุง, 
โรงเรียนบ้านต ามะลังเหนือ, โรงเรียนบ้านเขาจีน
โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว

เป้าหมายการด าเนนิงานชมุชนรอบรูด้้านสุขภาพ จังหวัดสตูล ปี 2564 (4 แห่ง/อ าเภอ)

6.อ าเภอ
ควนกาหลง



รายชื่อ รพ.สต.

รายชื่อชุมชน

รายชื่อโรงเรียน

เป้าหมายการด าเนนิงานชมุชนรอบรูด้้านสุขภาพ จังหวัดสตูล ปี 2564 (4 แห่ง/อ าเภอ)

7.อ าเภอ
เมือง



ประเมินตนเองตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา  
ในระบบ Health Gate ระยะก่อนด าเนินการ (ภายในไตรมาสที่ 1)

รพสต. คุณภาพ
(ผ่านเกณฑ์ ระดับพัฒนา-คุณภาพ)

จัดกิจกรรม
เรียนรู้  ฝึกทักษะ 
และปัจจัยแวดล้อม   
ในโรงพยาบาล

จัดกิจกรรม
เรียนรู้  ฝึกทักษะ 
และปัจจัยแวดล้อม   
ในชุมชน

7 ขั้นตอน การพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานด้านสุขศึกษาสู่ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ส าหรับ รพ.สต. 

*กลุ่มปกติ 
*กลุ่มเสี่ยง

*กลุ่มป่วย

ประชาชนกลุ่ม
วัยเรียน และ
กลุ่มวัยท างาน
มี HL.&HB.

ประเมินตนเองตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา  
ในระบบ Health Gate ระยะหลังด าเนินการ (ภายใน ส.ค.)

สสจ.ตรวจสอบ/
รับรองผลในระบบ และแจ้ง

สรุปผลของจังหวัดส่ง 
ศบส.และกองสุขศึกษา 
ตามแบบ มสต.2 (ส.ค.)

ส่งผลประเมิน 
ภายใน ส.ค.การพัฒนา รพ.สต. 23 ตัวช้ีวัด

จ าแนกเป็น 3 ระดับ 
*ระดับ 1 พ้ืนฐาน   *ระดับ 2 พัฒนา    *ระดับ 3 คุณภาพ

1.พัฒนาทีมงานสุขศึกษา
2 ศึกษา วิเคราะหป์ัญหา (HL.&HB. ของประชาชนกลุ่มไม่ป่วย 

และกลุ่มป่วย ระยะก่อนด าเนินการ)
3 วางแผนงาน/โครงการพัฒนา HL.&HB. ทั้ง 2 กลุ่มเป้าหมาย   

(ไม่ป่วย และกลุ่มป่วย)
4 ด าเนินการพัฒนาคุณภาพตามแผนที่ก าหนด 
5 เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ
6.ส่งเสริม พัฒนา นวัตกรรม ต้นแบบ ผลงานเด่นด้านสุขศึกษา
7.ติดตาม ประเมินผล ระยะหลังด าเนินการ (ก.ค.-ส.ค)

กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 7 ขั้นตอน

เครื่องมือที่ใช้ : *โปรแกรมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา ส าหรับ รพ.สต.(แบบ มสต.1) ใน Health Gate
*แบบประเมิน HL.&HB. กลุ่มวัยเรียน และกลุ่มวัยท างาน  บน Google Form หรือ โปรแกรมประเมิน(Excel)ในเวปไซด์กองสุขศึกษา
*คู่มือการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา ส าหรับ รพ.สต.

*ลดผู้ป่วยรายใหม่
*ลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มป่วย
*ลดปัญหาสาธารณสุขของประเทศ

หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

โรงเรียนส่งเสริม
สุขบัญญัติแห่งชาติ

1.รพ.สต.พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา



1.การพัฒนารพ.สต.ตามมาตรฐานด้านสขุศึกษา สู่ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ

2.1 กลุ่มวัยเรียน (7-14 ปี)  จ านวน 40 ชุด (ป.4-6) หรือ ม.ต้น

1.พัฒนาทีมงานสุขศึกษา

(ธ.ค.63)

• แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานมาตรฐานสุขศกึษาระดับ    
รพ.สต. 

2. ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา

ต.ค. 63, ก.ค.64 

• ก าหนดปัญหาสุขภาพในพื้นที่ จ านวน 1 ปัญหา (โรค NCD)
• เก็บข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ  2 ครั้ง       

(ก่อน-หลัง)

2.2 กลุ่มประชาชน (กลุ่มเสี่ยง) : ชุดที่ 1 อสม.เก็บข้อมูลตนเอง 
ชุดท่ี 2 อสม. เก็บข้อมูลประชาชนในครัวเรือนที่รับผิดชอบ

2.2 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เก็บในกลุ่มผู้ป่วยที่ รพ.สต. ดูแล (สุ่มอย่างน้อยร้อยละ 10)



1.การพัฒนารพ.สต.ตามมาตรฐานด้านสขุศึกษา สู่ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ (ต่อ) 

3.วางแผนงาน
(ธ.ค.63)

ก าหนดแผนงานโครงการให้มีวัตถุประสงค์เชงิพฤติกรรม
จากการวิเคราะห์ HB HL

4. ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพตามแผนที่ก าหนด

(ม.ค.-มี.ค.64)

จัดท าแผนงานโครงการใหม้ีส่วนร่วมโดยสหวิชาชพี 
และภาคีเครอืข่าย

จัดกิจกรรมเรียนรู้  ฝึก
ทักษะ และปัจจัยแวดล้อม   
ในโรงพยาบาล

จัดกิจกรรมเรียนรู้  ฝึก
ทักษะ และปัจจัยแวดล้อม   
ในชุมชน

*กลุ่มปกติ 
*กลุ่มเสี่ยง

*กลุ่ม
ป่วย

หมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ

โรงเรียนส่งเสริม
สุขบัญญัติแห่งชาติ



1. การพัฒนารพ.สต.ตามมาตรฐานด้านสขุศึกษา สู่ชมุชนรอบรู้ด้านสุขภาพ (ต่อ) 

5. เฝ้าระวังพฤติกรรม
(มิ.ย.-ก.ค.64)

เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและน าผลไปปรับใช้ในแผนงานโครงการ

6.ส่งเสริม พัฒนา 
นวัตกรรม (เม.ย.-ส.ค.64)

มี CQI R2R นวัตกรรม งานวิจัย หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่น และสอดคล้องกับปัญหา
สาธารณสุข

7.ติดตาม สนับสนุน ประเมินผล 
ระยะหลังด าเนินการ

(เม.ย.-มิ.ย.64)

• สนับสนุนเสริมพลังให้กับภาคีเครือข่ายสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคประชาชนในการด าเนินงาน
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม (ตัวชี้วัดพฤติกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย และเครื่องมือที่
เหมาะสม)

• ประเมินผลพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการจัดกิจกรรม 

ตามมาตรฐานด้านสุขศึกษา ในระบบ Health Gate ระยะก่อน-
หลัง ด าเนินการ (ธ.ค.63 , ก.ค. 64)

การประเมินตนเอง



1. โปรแกรมประเมินมาตรฐานระบบบริการสขุภาพด้านสขุศึกษา ส าหรับ รพ.สต.(แบบ 
มสต.1) ใน Health Gate

2. แบบประเมิน HL.&HB. กลุ่มวัยเรียน และกลุ่มวัยท างาน  บน Google Form หรือ 
โปรแกรมประเมิน(Excel)ในเวปไซด์กองสุขศกึษา

3. คู่มือการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพด้านสขุศึกษา 

ส าหรับ รพ.สต.

เครื่องมือท่ีใช้ การพัฒนารพ.สต.ตามมาตรฐานด้านสุขศึกษา 



7ขั้นตอน การยกระดับหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ...สู่...ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ

6

7 สร้างทีม1

2
วางแผน

3

4

5

สร้างนวัตกรรม

จัดปัจจัยแวดล้อม

ฝึกทักษะจัดการเรียนรู้

ขยายผลสร้างนวัตกรรม

ความคิดริเริ่ม

เพ่ือการ

แก้ปัญหา

สุขภาพและ

เพ่ิมรายได้

ตดิตาม
ประเมนิผลการพฒันา

(ก.ค.-ส.ค. 64)
เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

จัดกิจกรรมเรียนรู้  ฝึกทักษะ และจัดปัจจัย

แวดล้อม

ที่เอื อต่อการพัฒนา

วางแผนพฒันาหมู่บ้าน สู่ชุมชนรอบรู้
ด้านสุขภาพ 7พฤตกิรรมเป้าหมาย
(ประเมนิตนเองก่อนด าเนินการ
และวางแผน  ไตรมาสที ่1)

สร้างทีมงานและเครือข่ายความร่วมมือ 

(เชื่อมโยง รพ.สต. ,ร.ร., อื่นๆในชุมชน)ถอดบทเรียน ขยายผล 

ต่อยอดสู่ความยั่งยืน

ประชาชนกลุ่มวยัท างาน
ดูแลสุขภาพตนเองได้

เกิดการเรียนรู้

จดัการปัจจยัเส่ียง

ชุมชนรอบรู้ด้าน
สุขภาพ

Health Literate 
Community

สุขกาย

สุขใจ สุขเงิน

*สุขภาพดี  ยกระดับคุณภาพชีวติดี
*ชุมชนและสังคมสุขภาวะ

เครื่องมือที่ใช้ :  *โปรแกรมประเมินการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  ใน Health Gate
*แบบประเมิน HL.&HB. ในกลุ่มวัยท างาน   บน Google Form หรือ โปรแกรมประเมิน(Excel)ในเว็ปไซด์กองสุขศึกษา
*คู่มือการยกระดับหมู่บ้านปรับเปลี่ยนสู่ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ
*โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ส าหรับ กลุ่มวัยท างาน

7

2.หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ



2. การยกระดับหมู่บ้านปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ...สู.่..ชมุชนรอบรูด้้านสุขภาพ

1. สร้างและพัฒนา
ทีมแกนน าหมู่บ้าน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

จัดตั งทีมขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนา โดยมีผู้แทนเครือข่ายจากพื นท่ี เช่น 
อสม. แกนน าชุมชน กลุ่มชมรม/ผู้น าด้านสุขภาพ จนท.สาธารณสุข เป็นต้น 

ธ.ค. 
63

2. มีและใช้ข้อมูล
พื นฐานหมู่บ้านและ

พฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชน

• มีข้อมูลปัญหาโรค/ปัจจัยเอื อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/เครือข่าย
ชุมชน
• มีข้อมูลปัญหาสุขภาพ และความรอบรู้ด้านสุขภาพกลุ่มประชาชน 
(กลุ่มเสี่ยง)

ต.ค.-
ธ.ค.63,
ก.ค.64

2.2 กลุ่มประชาชน (กลุ่มเสี่ยง) : ชุดที่ 1 อสม.เก็บข้อมูลตนเอง 
ชุดท่ี 2 อสม. เก็บข้อมูลประชาชนในครัวเรือนที่รับผิดชอบ



2. การยกระดับหมู่บ้านปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ...สู.่..ชมุชนรอบรูด้้านสุขภาพ (ต่อ)

3. เข้าใจปัญหา
และวางแผน
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

 ต้องทราบว่าพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงในชุมชนมีอะไรบ้าง เพื่อใช้ในการวางแผนงาน
โครงการ

 จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ  โดยการเข้าสู่เวทีประชาคม 
 ก าหนดกิจกรรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ

ธ.ค. 
63

4. จัดกิจกรรม
ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชน

จัดกิจกรรมเรียนรู้  ฝึกทักษะ และจัดปัจจัยแวดล้อมที่เอื อต่อการพัฒนา
(ม.ค.-มี.ค. 

64)



ตัวอย่าง กิจกรรมการสรา้งเสริมความรอบรูด้า้นสขุภาพและปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ



2. การยกระดับหมู่บ้านปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ...สู.่..ชมุชนรอบรูด้้านสุขภาพ (ต่อ)

5. เฝ้าระวัง
พฤติกรรม
สุขภาพ 

 ก าหนดพฤติกรรมเสีย่งทีย่ังเป็นปญัหา
 ก าหนดพื นที่/ช่วงเวลา/กลุม่เปา้หมาย
 น าข้อมูลไปใช้ในการปรับกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ส่งผลต่อการ

ปรับเปลีย่นพฤติกรรม

(มิ.ย.-
ก.ค.64)

6.สร้างการมี
ส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายสุขภาพ

ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
(ม.ค.-มิ.ย. 

64)

• ร่วมในการให้/รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
• ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า/ร่วมด าเนินการ 

และร่วมตรวจสอบ/ร่วมติดตามการด าเนินงาน



2. การยกระดับหมู่บ้านปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ...สู.่..ชมุชนรอบรูด้้านสุขภาพ (ต่อ)

7. ประเมิน
ผลส าเร็จและการ

ถอดบทเรียน

ประเมิน ใน 4 ด้าน
 การบริหารจัดการ (ทีมพัฒนาหมู่บ้าน แผนงานโครงการ ปัญหาอุปสรรค)
 การจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (จัดครบตามแผนหรือไม่)
 ผลที่เกิดในหมู่บ้าน (การจัดปัจจัยแวดล้อม มาตรการสังคม การขยายผล )
 ผลที่เกิดประชาชน (พึงพอใจ, HB HL,ภาวะสุขภาพ)

(มิ.ย.-
ส.ค.64)

ประเมินหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในระบบ Health Gate 
ระยะก่อน-หลัง ด าเนินการ (ธ.ค.63 , ก.ค. 64)

การประเมินตนเอง



เครื่องมือท่ีใช้ การพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

1. โปรแกรมประเมินการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  ใน
Health Gate

2. แบบประเมิน HL.&HB. ในกลุ่มวัยท างาน  บน Google Form หรือ 
โปรแกรมประเมิน(Excel)ในเว็ปไซด์กองสุขศึกษา

3. คู่มือการยกระดับหมู่บ้านปรับเปลี่ยนสู่ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ
4. โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ส าหรับ กลุ่มวัย

ท างาน



ผลการพัฒนา7 ขั้นตอนของการพัฒนา

สร้างทีมงาน (ครูและยุว อสม.)
เพ่ือการด าเนินงานด้านสุขภาพ 1
ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล 2
ด าเนินการวางแผนและออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ
ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 4
จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 5
ประเมินผลและปรับปรุง
การด าเนินงาน 6
ขยายสู่ครอบครัวและชุมชน
(เช่ือมโยงหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ) 7

กลไกขับเคลื่อน ประเมิน

ครู
อาจารย์

แกนน านักเรียน

ผู้ปกครอง

เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข

เครือข่ายในพื้นที่

โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติตน้แบบ

สุขบัญญัติแห่งชาติ 
10 ประการ

1.ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด
2.รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง
3.ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย
4.กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตรายและ

หลีกเลี่ยง อาหารรสจัด สีฉูดฉาด
5.งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการส าส่อนทางเพศ
6.สร้างความสัมพันธ์ในครอบครวัให้อบอุ่น
7.ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท
8.ออกก าลังกายสม่ าเสมอและตรวจสุขภาพประจ าปี
9.ท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ
10. มีส านึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม

เด็กและเยาวชน อายุ 7-14 ปี

HL HB

ประเมินหลัง
ด าเนินการ

(ภายใน ส.ค.64)

ประเมินก่อน
ด าเนินการ 

(ภายในไตรมาส
ที่ 1)

*ระดับการพัฒนา
*HL.&HB. นร.
*การพัฒนา ยุว อสม. 
ในโปรแกรมฐานข้อมูลฯ

7ขั้นตอน การยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ...สู่...ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ

เครื่องมือที่ใช้ : *โปรแกรมประเมินการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ  ใน Health Gate
*แบบประเมิน HL.&HB. ตาม สบช. ในกลุ่มวัยเรียน   บน Google Form หรือ โปรแกรมประเมิน(Excel)ในเวปไซด์กองสุขศึกษา
*โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
*คู่มือการพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข *โปรแกรมฐานข้อมูล “ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข” ในเวปไซด์กองสุขศึกษา

3.โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ



3. การยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสขุบัญญัติแห่งชาติ 

1. สร้างทีมงาน
ธ.ค. 63

• แต่งตั้งคณะท างานด้านสุขภาพจากทุกภาคส่วน เช่น ครู แกนน านักเรียนด้าน
สุขภาพ (ยุวอสม.) เป็นต้น

• ก าหนดนโยบายสุขบัญญัติเป็นนโยบายสถานศึกษา
• พัฒนาแกนน านักเรียน ให้เป็น “ยุว อสม.”

2. ศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูล

ต.ค.-ธ.ค. 63

• ส ารวจข้อมูล HB HL 
• ส ารวจสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความ

รอบรู้ 

กลุ่มวัยเรียน เก็บในเด็กวัยเรียน (7-14 ป)ี  จ านวน 40 ชุด



3. การยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสขุบัญญัติแห่งชาติ (ต่อ) 

3. วางแผนและ
ออกแบบกิจกรรม

ธ.ค. 63

ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับพฤติกรรม
สุขภาพและปัจจัยที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรม

4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ม.ค.-มี.ค. 64

4.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ และการใช้สื่อที่เหมาะสม ตามสุข
บัญญัตแิห่งชาติ (มุมความรู/้ศูนย์สื่อสุขภาพ ป้ายนิทรรศการ เสียงตามสาย
โรงเรียน เป็นต้น)

4 จัดสภาพแวดล้อมม.ค.-
มี.ค. 64

4. จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอื้อต่อการปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ เช่น 
มีอ่างล้างมือและอุปกรณ์การล้างมือ สถานที่ออกก าลังกาย สถานท่ีแปรงฟัน เป็น
ต้น 



ตัวอย่าง กิจกรรมการสรา้งเสริมความรอบรูด้า้นสขุภาพและปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ



3. การยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสขุบัญญัติแห่งชาติ (ต่อ) 

6. ประเมินผลและปรับปรุง 
มิ.ย.-ก.ค. 64

• ประเมินผล HB Hl ครั้งที่ 2
น าผลที่ได้ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม

7.ขยายสู่ครอบครัวและ
ชุมชน 

เม.ย.-ส.ค. 64

เผยแพร่สุขบัญญัติไปยังผู้ปกครองและชุมชน 
(ประชุมชี้แจง จัดท าหนังสือ หรือเอกสารเผยแพร่)

ประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ในระบบ Health Gate 
ระยะก่อน-หลัง ด าเนินการ (ธ.ค.63 , ก.ค. 64)

การประเมินตนเอง



เครื่องมือทีใ่ช้ การยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ 

1. โปรแกรมประเมินการพัฒนาโรงเรยีนส่งเสริมสุขบญัญัติแห่งชาติ  ใน Health Gate
2. แบบประเมิน HL.&HB. ตาม สบช. ในกลุ่มวัยเรียน   บน Google Form หรือ 

โปรแกรมประเมิน(Excel)ในเวปไซด์กองสขุศึกษา
3. โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อการเสริมสร้างความรอบรูด้้านสขุภาพตามสุขบญัญัติแห่งชาติ
4. คู่มือการพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข
5. โปรแกรมฐานข้อมูล “ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข” ในเวปไซด์กองสุขศึกษา



มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านที่ 8 
ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ





THIS IS A SLIDE TITLE





◉ สุขศึกษา (Health Education)

กระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะด้านสุขภาพ ให้บุคคลสามารถ
เข้าถึงข้อมูล คิด วิเคราะห์ ประมวล
ความรู้น าไปใช้ในการดูแลและส่งเสริม
สุขภาพ(ความรอบรู้ด้านสุขภาพ) และ
มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

◉ เจตนารมณ์มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพด้านสุขศึกษา

ประชาชนได้รับข้อมูล ความรู้ด้าน
สุขภาพที่ถูกต้องและการฝึกทักษะ    
ที่จ าเป็น เพียงพอต่อการพัฒนาความ
รอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 
สามารถจัดการสุขภาพตนเอง 
ครอบครัวและชุมชนได้



โครงสร้างมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา

หมวดที่ 1
การบริหารจัดการ

หมวดที่ 2 
กระบวนงานสุขศึกษา

หมวดที่ 3 ผลลัพธ์การ
ด าเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

• นโยบายด้านสุขศึกษา 
หรือส่งเสริมสุขภาพ
ของ โรงพยาบาล

• บุคลากรด าเนินงาน  
สุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ

• กระบวนงานสุขศึกษาใน
กลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพในชุมชน

• กระบวนงานสุขศึกษาใน
กลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมการ
จัดการตนเองในผู้ป่วย
และครอบครัว

• พฤติกรรมสุขภาพ (HB)หรือ 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ(HL)

• ภาวะสุขภาพ

• นวัตกรรม วิจัย หรือ 
ต้นแบบ หรือผลงานเด่นที่
ประสบความส าเร็จ

• ความพึงพอใจต่อ
กระบวนการสุขศึกษา



โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา

พัฒนาตามมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพด้านสุขศึกษา

ประเมินตนเองในโปรแกรม HS4

กรรมการระดับเขตประเมินตาม
มาตรฐาน ฯ

รับรองผลการประเมิน โดย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ม.ีค.

ม.ิย.- ก.ค.

ก.ย.



4. การด าเนินงานมาตรฐานสขุศึกษาในโรงพยาบาล

2. ศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาพฤติกรรม
สุขภาพ (ธ.ค.63)

• มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ที่สอดคล้อง
กับปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ เพื่อน ามาวางแผนการด าเนินงานสุขศึกษา 

(กลุ่มไม่ป่วย และกลุ่มป่วย) 
• มีข้อมูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ 

1.พัฒนาทีมงานสุข
ศึกษา

(ธ.ค.63)

• แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานมาตรฐานสุขศึกษาระดับรพ.
• จัดท าแผนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

3. วางแผนงาน/
โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

(ธ.ค.63)

• วางแผนการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหา
สาธารณสุข

• ออกแบบกิจกรรมและเลือกใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัจจัย
สาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย 



4. การด าเนินงานมาตรฐานสขุศึกษาในโรงพยาบาล (ต่อ)

5. เฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ 

(มิ.ย.-ก.ค.64)

เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ และน าผลการเฝ้าระวังไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้ในการสื่อสารความ
เสี่ยงด้านพฤติกรรม ใช้ประโยชน์ในการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือใช้ในการปรับ
กิจกรรม ในแผนงาน/โครงการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เป็นต้น

4. พัฒนา
คุณภาพตามแผน

(ม.ค.-มี.ค.64)

 จัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท าโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษา 
ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายตัวแทนภาคประชาชน

6. ส่งเสริม พัฒนา 
นวัตกรรม ต้นแบบ

(ม.ค.-ส.ค.64)

• จัดท านวัตกรรมหรืองานวิจัย หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่นที่ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ



4. การด าเนินงานมาตรฐานสขุศึกษาในโรงพยาบาล (ต่อ)

7. ติดตาม 
สนับสนุน 
ประเมินผล 
(เม.ย.-มิ.ย.64)

 สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี เครือข่าย แกนน าสุขภาพภาคประชาชน ในการ
ด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 ประเมิน HB HL, ภาวะสุขภาพ, ความพึงพอใจ

ประเมิน มาตรฐานสุขศึกษาในโรงพยาบาล ในระบบ 
HS4 ระยะก่อน-หลัง ด าเนินการ (ธ.ค.63 , ก.ค. 64)

การประเมินตนเอง



การคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบระดับจังหวัด

หมู่บ้านและโรงเรียน ผ่านระดับดีเยี่ยม 

รพ.สต.ผ่านระดับคุณภาพ

ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ จากอ าเภอละงู
อ าเภอละงู คัดเลือก 1 รพ.สต./หมู่บ้าน/โรงเรียน

มิ.ย. 64



แนวทางพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข ปี 2564 อ าเภอละ 4 โรงเรียน
เป้าหมาย โรงเรียนละ 10 คน 

พัฒนาศักยภาพแกนน านักเรียนตาม
แนวทางยุว อสม. .ในโรงเรียนส่งเสริมสุข

บัญญัติ ม.ค.-มี.ค.64

รวบรวมรายช่ือยุวอสม. 
ส่ง สสจ. (พ.ย.64)

รวบรวมรายชื่อยุวอสม. 
ส่ง สสจ. ตามแบบฟอร์ม

ส่ง สสจ. (แบบฟอร์มกองสุขศึกษา 
www.hed.go.th) (ก.ย.64)

กรมสบส.จัดท าใบประกาศ ยุวอสม.





เคร่ืองมือสนับสนุนการด าเนินงาน

เครื่องมือประเมินการพัฒนา
คุณภาพการด าเนินงานสุขศึกษา

รพ.สต. /หมู่บ้าน/โรงเรียน 

โปรแกรมประเมิน HL&HB

เครื่องมือประเมิน HL&HB
ในกลุ่มวัยท างานและวัยเรียน

การรายงานผล
การด าเนินงานสุขศึกษา 

โปรแกรมHealth Gate




